
Josef Duchan –––––
Serigrafie na motivy  
Kytice J. I. Brueghla 

V letech 2006–2009 jsem se opět vrátil na půdu 
Akademie výtvarných umění, kde jsem absolvoval 
ateliér Restaurování malířských děl u profesora 
Karla Strettiho. V rámci klauzurní práce jsem si 
nechal poradit od svého syna Josefa, tehdy 
devítiletého, kterého jsem se ptal, které dílo ze 
sbírek NG zvolit. Po krátké prohlídce knihy z NG 
ukázal na obraz Kytice J. I. Brueghla a já jeho 
volbu respektoval. 
 
Mým úkolem bylo nakreslit a vytisknout zvolené 
dílo jako svou absolventskou práci, a tím  
také propojit svá studia v Ateliéru Grafiky II  
s Ateliérem restaurování. Po úspěšném ukončení 
studia u profesora Strettiho jsme v rámci diskuze 
spolu hovořili ještě o možnosti vytvoření celé 
serigrafie. Bylo zřejmé, že jedna matrice 
z klauzurního tisku se dá použít, a že úkolem  
tedy bylo vytvořit další dvě matrice.  
Na těchto jsem s přestávkami pracoval, s ohledem 
na mou volnou tvorbu, v letech 2010 až 2022. 
Poslední matrice byla dokončena 23. 2. 2022. 
K dokončení serigrafie a finálnímu tisku došlo  
ve dnech 25. – 28. 2. 2022.  
Bylo vytvořeno 55 tisků o rozměru 70x56,5 cm 
z nichž část je poprvé k vidění v Art Café,  
pasáži České národní banky. 

Rád bych u této příležitosti poděkoval 
společnostem – Copy General, Amos  
a zejména tiskárně SAMOLEPKY. CZ s. r. o.  
bez jejichž spolupráce by uvedená  
serigrafie nikdy nevznikla. 
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Josef Duchan –––––
Serigraphy on the motifs  
of J. I. Brueghl’s Bouquet  

In 2006–2009 I returned to the Academy  
of Fine Arts, where I graduated from the studio  
of Restoration of Paintings under Professor Karel 
Stretti. As part of my thesis I took advice from  
my son Josef, then nine years old, whom I asked 
which work from the NG collections to choose. 
After a short look at the NG book, he pointed  
to the painting Bouquet by J. I. Brueghl,  
and I respected his choice. 
 
My task was to draw and print the chosen work as 
my graduation thesis, thus also linking my studies 
in the Printmaking II Studio with the Restoration 
Studio. After successfully completing my studies 
with Professor Stretti, we discussed the possibility 
of creating an entire serigraph together. It was 
clear that one matrix from the cloistered print 
could be used and that the task was therefore  
to create two more matrices. I worked on these 
intermittently, with respect to my freelance work, 
from 2010 to 2022. The last matrix was completed 
on February 23, 2022. 
The serigraphy and the final printing were 
completed on 25. – 28. 2. 2022. 55 original prints 
were created, size 70x56,5 cm were created, some 
of which are on display for the first time in the Art 
Café, the passage of the Czech National Bank. 

I would like to take this opportunity to thank the 
companies – Copy General, Amos and especially 
the printer SAMOLEPKY. CZ s. r. o without whose 
cooperation the serigraphy would never have  
been created. 

Josef Duchan | Prague | 7. 3. 2022


